


1645 – Trui met ribboord Mayflower Easy Care 

Maten:       S     (M)       L     (XL)         XXL  (XXXL) 

Borstwijdte in cm:      94    (104)     114    (124)     134   (144) 

Lengte in cm:      64     (66)      68     (70)      72    (74) 

Kleur: 34 pink,         ben. aant:       8      (8)       9     (10)      11    (12) 

Rondbreinld. nr.: 3 

Sokkenbreinld. nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Stekenverhouding: 28 st. en 36 nld. = 10 x 10 cm. 
 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

Tip: Lees voor U begint het hele patroon door en maak evt. een proeflapje. Maak daarna het proeflapje 

vochtig en trek voorzichtig in model. Kontroleer hierna de stekenverhouding. 

Werkwijze: 

De trui wordt in tricotsteek gebreid met ribboorden en een ribbaan in de zijde en raglan. 

Achter- en voorpand: 

1: Zet 256(280)312(336)368(392) st. op met rondbreinld. nr. 3 en brei 6 cm. boordst. (2 r., 2 av.) Begin en 

eindig met 1 av. (zodat de boord in de zijden past). Geldt voor alle mt.                                                                              

2: Zet een markeerdraad in beide zijden. Brei recht rond over het ap./vp. en brei in beide zijnaden 18 st. 

boordst., begin met 2 av. en sluit met 2 av. Geldt voor alle mt.                                                                                             

3: Brei tot een lengte van 44(45)46(47)48(49) cm. Kant de middelste 4 st. van de boordst. in de zijnaden 

losjes af. Geldt voor alle mt. Laat het werk rusten. 

Mouwen: 

1: Zet 48(48)52(52)56(56) st. op met sokkenbreinld. nr. 3 en brei 6 cm. boordst. (2 r., 2 av.). Begin en eindig 

de ronde met 1 av. zodat de ribboord onder de armen doorloopt. Geldt voor alle mt.                                                  

2: Ga verder en brei recht rond, behalve de eerste en laatste 9 st. van de ronde, deze worden in boordst. 

gebr. 2 r., 2 av. Geldt voor alle mt.                                                                                                                                               

3: In de 1ste ronde 6 steken evenredig meerderen in het r. gebr. gedeelte van de mouw. Geldt voor alle mt. 

Hierna in elke 6de ronde 1 st. meerderen na en voor de ribboord tot er 106(106(110(110)114(114) st. zijn. 

Brei tot een mouwlengte van 53(54)55(56)57(58) cm. of de door U gewenste lengte.                                                     

4: Kant de middelste 4 st. van de ribboord af. (2 st. aan het begin en 2 st. aan het eind van de ronde). Geldt 

voor alle mt. Laat het werk rusten.                                                                                                                                          

5: Brei nog een mouw. 

Samen breien van de raglan: 

1: Begin bij een mouw, ap., de andere mouw en het vp. Brei verder recht rond met ribboord bij de raglan, 

Hier zijn er maar 14 st. ipv. de 18 st. in de zijden en in de mouwen. Geldt voor alle mt.                                                

2: In elke 2de nld. minderen voor de raglan als volgt: brei de eerste 7 st. van de ribboord, 2 r. samenbr., brei 

tot er 2 st. missen voor de ribboord en brei 2 st. gedr. r. samen, 7 st. ribboord, ga op dezelfde manier 

verder met het ap, de andere mouw en het vp. Minder altijd voor en na de ribboord. Geldt voor alle mt.               

3: Ga door met minderen tot er 34(36)38(40)42(44) keer geminderd is voor de raglan.                                                



4: Zet van het vp. de middelste 22(28)34(40)46(52) st. op een stekenhouder. Brei nu heen en terug in 

tricotsteek. LET OP! De mindering voor de raglan gebeurd op de rechte/goede kant.                                                    

5: Zet elke keer de 1ste  st. op de stekenhouder aan de halszijde en ga door met minderen voor de raglan tot 

alle st. zijn gebruikt.                                                                                                                                                                      

6: Brei 5 cm. halsboord in dubbele boordst. (2 r., 2 av.) Geldt voor alle mt. In de 1ste ronde het aantal st. 

reguleren tot 112(118)124(130)136(142) st. in het gedeelte met tricotst. LET OP! De ribboord van de raglan 

loopt door in de halsboord. Kant alle st. losjes af. 

Afwerking: 

1: Sluit de opening onder bij de armsgaten.                                                                                                                                        

2: Vouw de halsboord om naar binnen en zet deze vast met een elastische steek.                                                        

3: Hecht de draden af. Maak de trui vochtig en trek voorzichtig in model. 


